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سياسة
على الغالف

هكذا فاوض نصرالله وعباس إبراهيم
خرج الجنود الرهائن لدى «جبهة النصرة» إلى الحرية .عادوا إلى عائالتهم ومؤسساتهم ،بجهود بذلها السيد حسن نصرالله
واللواء عباس ابراهيمّ .لبت دمشق طلباتهما ،وكذلك الدوحة التي ظهرت أمس مرجعية سياسية «شرعية» لـ «تنظيم
القاعدة في بالد الشام»
حسن عليق
استعدنا أبـنــاء نــا مــن أي ــدي قاطعي
ال ـ ـ ـ ــرؤوس .ه ـ ــذا ه ــو أص ـ ــل م ــا ج ــرى
أم ـ ــس .ال ـب ــاق ــي هـ ــوامـ ــش ،رغـ ــم أن ـهــا
تتسع أحيانًا لتكشف أننا ال نعيش
في وطن بمقاييس واضحة لتحديد
االع ـ ـ ـ ــداء واملـ ـخ ــاط ــر .ف ــي إس ــرائـ ـي ــل،
عـ ّ
ـدونــا ال ــوج ــودي ،ال ُيــذكــر الجنود
املأسورون إال بعبارة «األبناء الذين
تجب إعــادتـهــم إلــى ال ــدي ــار» .أمــا في
لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـك ــان ي ـ ــوم أم ـ ــس م ـنــاس ـبــة
ل ـ ـي ـ ـصـ ـ ّـب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون غـ ـضـ ـبـ ـه ــم ع ـلــى
ّ
محملني إياهم مسؤولية
الضحايا،
إضاعة هيبة الــدولــة .تناسى بعض

ّ
تحررت المقاومة من عبء
ورقة الرهائن في أي مواجهة
مستقبلية
استعداده
أبدى نصرالله
ّ
للتدخل حتى لو اصر الخاطفون
على مطلب تعجيزي من سوريا
اللبنانيني أمــس أن الجنود ورجــال
االمــن في لبنان هم ضحايا ،قبل أن
ُيخطفوا أو ُيستشهدوا أو ُيجرحوا.
ُ
َّ
ض ـح ــاي ــا ل ـن ـظ ــام ي ـق ـبــل ب ـ ــأن ت ـح ـتــل
أرضـ ـ ـ ــه ،ويـ ــرفـ ــض ت ـح ـس ــن مـعـيـشــة
موظفي الدولة والعسكريني ،ويأبى
ّ
تتكرم به عليه
تسليح جيشه إال بما
ُ َ
أميركا وأعوانها .وعندما يخطفون،
ال يثق أحد منهم بأن خلفه دولة ،بكل
مــا للكلمة مــن معنى ،ستدافع عنه،
وتطالب به ،وتبذل كل ما في وسعها
إلع ــادت ــه ســاملــا إل ــى عــائـلـتــه وعـمـلــه.
ُ
ض ـحــايــا ل ـن ـظــام يـقـبــل ب ــأن تـسـتـغــل
مـشــاعــر الــرهــائــن ،املـهــدديــن بالذبح
مـنــذ  16ش ـه ـرًا ،عـلــى شــاشــة وسيلة
إعــامـيــة لبنانية ،ارتـضــت أن تكون
أداة لتلميع صورة قاطعي الرؤوس،
ك ــرم ــى مل ـص ـل ـحــة دول ـ ـ ــة قـ ـط ــر ،ال ـتــي
قـ ــررت أم ــس أن ت ـضــرب عـصـفــوريــن
بـحـجــر واح ـ ــد :أن تـمـنــح ح ــزب الـلــه

ّ
قدمت سوريا مساعدة مجانية للبنان الذي تدعم غالبيته الحكومية الخاطفين (االناضول)

«هدية» في إطار سياستها الجديدة
لـتـخـفـيــف مـنـســوب ال ـتــوتــر املهيمن
ع ـل ــى عــاق ـت ـهــا ب ـع ــدد م ــن الــاع ـبــن
اإلق ـل ـي ـم ـي ــن؛ وأن ت ـع ـم ــل لـتـحـســن
ص ـ ــورة «ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة ف ــي ب ــاد
الشام ـ جبهة النصرة» ،على أبــواب
مؤتمر فيينا السوري ،ونزع صورة
اإلرهابي ّ
الذباح عنه ،بواسطة «قناة
الجزيرة» وتلفزيون «املر» اللبناني،
الـلــذيــن كــانــا أم ــس نــاطـقــن رسميني
ّ
التكفيري.
باسم التنظيم

«الهوامش» اتسعت أمس لتعيد إلى
األذه ـ ــان صـ ــورة ال ـج ــرود اللبنانية
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،حـ ـي ــث ي ـن ـت ـش ــر إره ــاب ـ ّـي ــو
تنظيم «القاعدة» و»داعش» ،من دون
ّ
أن تكلف السلطة السياسية نفسها
عـ ـن ــاء ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع واح ـ ـ ــد ،لـبـحــث
كيفية تـحــريــرهــا ،ال درءًا للمخاطر
(ال ـ ــوج ـ ــودي ـ ــة ،ب ــدل ـي ــل مـ ــا ج ـ ــرى فــي
شرقي سوريا وغربي الـعــراق) التي
يـمـثـلـهــا قــاط ـعــو الـ ـ ــرؤوس وح ـســب،
ب ــل أي ـض ــا ل ــوق ــف إراقـ ـ ــة م ــا ب ـقــي من

وج ــه م ــاء ال ــدول ــة .أراد األمـيــركـيــون،
وحـلـفــاؤهــم فــي لـبـنــان ،اإلب ـقــاء على
«م ـس ـمــار اإلره ــاب ـي ــن ف ــي ال ـج ــرود»
فــي خــاصــرة املـقــاومــة ،قبل أن تبادر
األخـ ـي ــرة إلـ ــى ط ــرده ــم م ــن جـ ــزء من
األراضـ ـ ـ ـ ــي املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،وفـ ـ ــق ب ــرن ــام ــج
ل ـت ـح ــري ــر ك ــاف ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود .وب ـع ــدم ــا
استفحل الخطر ،تركت السلطة األمر
على عاتق املقاومة ،تمامًا كما تركت
م ـلــف الـعـسـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن على
عاتق املدير العام لألمن العام اللواء

عباس إبــراهـيــم .انطلق إبراهيم في
مسعاه إلطــاق الرهائن ،واستعادة
مــا بقي مــن «ص ــورة دول ــة» مـهــدورة
في جرود عرسال التي منعت السلطة
الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن تـ ـح ــري ــره ــا .اصـ ـط ــدم
أحيانًا كثيرة بتدخل قوى سياسية
لبنانية في امللف ،ومحاوالتها فتح
خطوط تواصل مع الخاطفني لم ّ
تؤد
ســوى إلــى تقوية موقف الجماعتني
اإلرهابيتني .لكنه استمر في عمله،
إلــى أن ّ
توصل قبل أشهر إلــى اتفاق

كرم الضيافة عند «النصرة» ...برعاية «أم تي في» و«الجزيرة»
زينب حاوي

العسكري المحرر زياد عمر في ساحة بلدة اللبوة
بعدإطالقه (رامح حمية)

خ ــرج الـعـسـكــريــون املـخـتـطـفــون الـ ـ 16
ال ــى ال ـح ــري ــة ب ـعــد ع ــام و 8أش ـه ــر من
اإلذالل واإلن ـت ـظ ــار ودم ـ ــوع األه ــال ــي،
والــدمــاء الـتــي ســالــت مــن  4عسكريني
قتلوا بــدم ب ــارد ،وكــان مسرح موتهم
ع ـلــى الـ ـش ــاش ــات .خـ ــرج ال ـ ّع ـس ـكــريــون
بــأثـمــان بــاهـظــة ،ورب ـمــا مــذلــة لـلــدولــة
اللبنانية .لكن العيون بقيت شاخصة،
كـمــا فــي كــل م ــرة إل ــى اإل ّعـ ــام ،املحلي
وال ـف ـضــائــي .فـبـعــدمــا جــنــدت نفسها،
طيلة األيــام املاضية ،لنشر معلومات
وتفاصيل عن صفقة التبادل ،ولو كان
أغلبها مغلوطًا ،لــم تستطع القنوات
اللبنانية هــذه املــرة أن تكون حاضرة
على مساحة بلدها في جرود عرسال
ّ
التي باتت تحتلها جبهة «النصرة»
وتنشر راياتها السود عليها .اكتفت
ه ــذه الــوســائــل ب ــإع ــادة ال ـبــث عــن mtv
و«الجزيرة» مع تغطية مكثفة من خيم

أهالي العسكريني في ريــاض الصلح.
م ـش ــاه ــد ال ـ ــراي ـ ــات ال ـ ـسـ ــود وع ـن ــاصــر
«ال ـن ـص ــرة» امل ـس ـل ـحــن ،رأي ـن ــاه ــا على
شــاشــة  ،mtvالـقـنــاة املحلية الوحيدة
ال ـت ــي أخـ ــذت ال ـح ــق ال ـح ـصــري ف ــي أن
ت ـكــون ح ــاض ــرة ه ـن ــاك ،وال ـن ـقــل الـحـ ّـي
ملجريات الصفقة لحظة بلحظة .علمًا
أن ــه س ـبــق ل ـق ـنــاة «املـ ـ ـ ّـر» أن أخـ ــذت ما
سمته «سكوب» ،في  20تموز املاضي،
عندما ذهــب مراسلها حسني خريس
الـ ــى ج ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون ،م ــواك ـب ــا زيـ ــارة
أه ــال ــي الـعـسـكــريــن لــذوي ـهــم .يــومـهــا،
جلس أبو مالك التلي أمير «النصرة»
فــي القلمون ،مموهًا ،وأعـطــى مقابلة
لخريس تـ ّ
ـوعــد فيها وه ــدد ،وزاد من
م ـن ـســوب ش ـ ــروط ال ـت ـف ــاوض إلخـ ــراج
ُ
املخطوفني .تــرك له الهواء من دون أن
يتخذ املراسل الشاب معه أي مساحة
نقدية مهنية .واألم ــر نفسه تـكــرر في
التغطية الـحـصــريــة ل ـ  mtvأم ــس .بــدا
خريس أسيرًا آخر لدى «النصرة» ،ال

تعاطى مراسل
تلفزيون المر مع
هذا «النصرة الى
درجة اإلنحياز

يستطيع التحرك وال الـكــام اإل بــإذن
وإشـ ــارة مــن املـقــاتـلــن ه ـنــاك .تعاطى
مــع هــذا الفصيل اإلرهــابــي الــى درجــة
اإلنحياز ،وأصـ ّـر على إجــراء مقابالت
مــع الـجـنــود اللبنانيني األس ــرى وهم
مستلبو اإلرادة ،فما كان منهم سوى
كيل املديح والشكر للجبهة و«حسن
معاملتها» .خريس أســره مشهد ّأراد
تـظـهـيــره ع ـلــى ال ـش ــاش ــة :ه ـك ــذا ،لــفـتــه

األعـ ــام ال ـســود الـتــابـعــة لـ ـ «الـنـصــرة»
م ــن ال ـخ ـل ــف ،وراحـ ـ ــت كــام ـيــرتــه تنقل
ص ـي ـحــات الـتـكـبـيــر لـلـمـقــاتـلــن .رأي ـنــا
ّ
«ك ـ ــرم» ال ـض ـيــافــة ع ـنــدمــا وزع ه ــؤالء
ال ـح ـل ــوى والـ ـعـ ـص ــائ ــر ،وع ـ ـمـ ــدوا ال ــى
مداعبة أوالد طليقة البغدادي سجى
الــدل ـي ـمــي أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرات .وسمعنا
ع ـل ــى لـ ـس ــان أح ـ ــد ش ـي ــوخ ـه ــم «ل ـس ـنــا
ج ـمــاعــة إره ــاب ـي ــة ،ب ــل ن ـحــن أص ـحــاب
رسائل سماوية» .يكفي هذا التصريح
لتبيان هــدف الجبهة االرهــابـيــة التي
أرادت م ــن خـ ــال ك ــل هـ ــذه املـشـهــديــة
استدراج االعالم اللبناني الى تبييض
صفحتها وتظهير نفسها بوصفها
جهة «معتدلة» مختلفة عن «داعــش»
ت ـ ـفـ ــاوض اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وتـ ـع ــام ــل أسـ ــراهـ ــا
بطريقة انسانية.
خ ـط ــوة  mtvالقـ ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ردود
ال ـف ـعــل امل ـ ـنـ ــددة ،ب ـخــاصــة ل ـج ـهــة أداء
خريس املوجود على أرض «النصرة»،
والـ ـ ـ ــذي تـ ـص ــرف ع ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس

